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Förord

Med denna rapport avslutas Riksantikvarieämbetets pro
jekt MKB med kulturvärde. Projektet har bedrivits under 
perioden 2001-2004, i syfte att utveckla förutsättningarna 
för behandling av kulturarvet i de processer där miljökon
sekvensbeskrivning krävs eller är tillämplig.

Rapporten sammanfattar utgångspunkterna för pro
jektet och de slutsatser som projektet fört fram till om den 
fortsatta utveckling som ter sig nödvändig för att kultur
miljön ska få bättre genomslag i MKB-arbetet och bättre 
kunna tas tillvara i planerade förändringsprocesser.

Projektet har innefattat ett flertal kurser, fältseminarier, 
konferenser, utveckling av kulturmiljöunderlag, attityd
undersökningar och processanalyser. Dessa finns närmare 
beskrivna i slutet av rapporten. Projektet har också för
medlats genom ett flertal föredrag på universitet, högsko
lor och konferenser.

Rapporten är skriven av de projektansvariga på 
Riksantikvarieämbetet, Mikael Jakobsson och Ann Mari 
Westerlind, med bidrag av Ivar Eklöf, Lena Odeberg och 
Birgitta Sander.
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Utgångspunkterna för projektet

När projektet MKB med kulturvärde startade år 2001 
hade bestämmelserna om MKB i miljöbalken funnits i två 
år. Riksantikvarieämbetets vägledning ”Kulturvärden och 
MKB”1 hade funnits i fem år, medan Nordiska ministerrå
dets rapport ”Kulturmiljøet i miljøkonsekvensvurdering
er”2 just hade blivit färdig. Trots att MKB då hade tilläm
pats i flera år kunde Riksantikvarieämbetet konstatera att 
MKB, som på många sätt ger bättre förutsättningar för att 
beakta kulturmiljön än vad den traditionella fysiska plane
ringen förmår, i praktiken ändå sällan tog tillvara kultur
miljöintressena på ett bra och utvecklande sätt. Orsakerna 
kunde tydligt härledas till tre problemområden:
• bristen på kulturmiljökompetens bland MKB-proces- 

sens aktörer,
• MKB-systemets komplicerade uppbyggnad,
• bristen på behovsanpassade kulturmiljöunderlag.

Mot den bakgrunden initierades därför projektet MKB 
med kulturvärde med syfte att:
• i ett pedagogiskt block förmedla idén om MKB som 

ett lämpligt redskap att ta vara på kulturmiljön som en 
tillgång inför en planerad förändring,

• i ett systemblock utveckla och tydliggöra kulturmil
jövårdens ingångar i MKB-processen och behovet av 
olika typer av underlag, samt

• i ett FoU-block etablera forskarmiljöer för att utveckla 
arbetet med planeringsunderlag.

En sammanfattning av läget tre år 
senare
Projektet har inneburit en bred satsning på allt från kurser 
i MKB-teknik till utveckling av modeller för kulturmiljö
underlag. Den långsiktiga effekten av dessa insatser är 
givetvis inte möjlig att utvärdera än, eftersom projektet 
just är avslutat. Ett viktigt och redan synligt resultat är 
dock, förutom de rena utbildnings- och utvecklingsinsat
serna, att vi har identifierat ett antal viktiga förhållnings

sätt som bör vägleda den fortsatta tillämpningen och ut
vecklingen av MKB. Dessa sammanfattas nedan.

Vidga perspektiven på kulturmiljöns betydelse

Kulturmiljön har utöver de traditionella historieveten
skapliga värdena också sociala och ekonomiska, eller 
upplevelse- och bruksmässiga värden. Dessa kan vara en 
tillgång inte bara för boende och företagare i närområdet, 
utan även för det planerade projektet genom att ge det 
förankring och acceptans. En risk med att se kulturmiljön 
som ett särintresse av vetenskaplig betydelse för kulturmil
jövårdens egna experter är att den då också kommer att 
betraktas som ett hinder för förändring och utveckling. 
Det krävs en bredare syn på kulturmiljöns värden för att 
kulturmiljön istället ska kunna nyttjas som en tillgång för 
människor och samhälle, och som en av de grundläggande 
utgångspunkterna för olika planerade förändringar i land
skapet.

Utveckla kunskapen om MKB-processens grunder

För att framgångsrikt kunna delta i MKB-arbetet behöver 
alla inblandade aktörer känna till var i olika planerings- 
och beslutsskeden ett projekt befinner sig. Det är viktigt att 
veta vad som formellt krävs av såväl verksamhetsutövare 
som myndigheter, och det gäller att kunna föra fram rätt 
argument vid rätt tidpunkt.

Gör MKB-processen till en arena för samverkan

MKB-processen ska vara ett stöd i arbetet med att finna 
goda och sektorövergripande lösningar för varje projekt. 
Aktörerna behöver därför dels vara medvetna om hur och 
när kulturmiljöfrågan ska hanteras, dels vara aktiva och 
lyhörda för samspel och samverkan inom processen. För att 
kulturmiljövårdens frågor ska uppmärksammas på ett till
fredsställande sätt krävs att beställaren förstår att frågorna 
behöver behandlas av en tillräckligt kunnig konsult. Det 
krävs också att tjänstemän på länsstyrelser och kommuner
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uppmärksammar frågorna tidigt och kräver ett tillräckligt 
bra beslutsunderlag, samt själva aktivt deltar vid samråd 
och diskussioner med sin egen kompetens. Slutligen krävs 
konsulter som förmår att ta fram projektspecifika och tyd
liga värdebeskrivningar och konsekvensanalyser.

Integrera fornlämningarna i MKB-processen

Fornlämningar är en del av det samlade kulturlandskapet 
och bör behandlas därefter. Genom kulturminneslagen 
(KML) tenderar de dock att särbehandlas i exploaterings- 
sammanhang. För att det i MKB-arbetet ska gå att argu
mentera för hänsyn och tillvaratagande av den historiska 
dimensionen i landskapet som helhet, behöver fornläm
ningarna ingå i det samlade kunskapsunderlaget och i mål
formuleringarna för kulturmiljön. Om fornlämningarna 
enbart hanteras enligt KML går denna möjlighet förlorad.

Ta fram bättre anpassade kulturmiljöunderlag

Kulturmiljösektorn har i många avseenden otillräckliga 
underlag. De som finns har främst tillkommit i syfte att 
redovisa samhällets skyddsintressen, i form av exempelvis 
riksintresseområden och fornlämningar. Det behövs därför 
ett bättre anpassat basmaterial som redovisar övergri
pande karaktärsdrag och kvaliteter hos landskapet. Detta 
basunderlag gört det lättare att i tidiga, strategiska plane
ringsskeden identifiera nyckelfrågorna för kulturmiljön.

Med basmaterialet som utgångspunkt kan verksamhets- 
utövaren ta fram de riktade underlag med fördjupningar 
och kompletteringar som behövs för att utveckla och kon- 
sekvensbedöma ett enskilt projekt.

Formulera tydliga mål och avsiktsförklaringar för 
kulturmiljön

Tydligt formulerade mål för bevarande, bruk och utveck
ling av miljöns kulturvärden utgör nödvändiga redskap

eller hjälpmedel i arbetet med att finna projektlösningar 
med god anpassning till landskapets kulturvärden. Målen 
behöver formuleras inom projektet, och i samarbete mel
lan olika intressenter, för att de ska vinna allmän accep- 
tans och kunna bidra till att påverka projektets inriktning 
och slutresultat. Arbetssättet kräver både kreativitet och 
nytänkande av samtliga deltagare i processen.

Behov av fortsatta insatser
För att svara mot det ovan beskrivna utvecklingsbehovet 
har ett antal förslag till insatser identifierats. Dessa kan 
grupperas i fyra insatsområden som är av central betydelse 
för att hanteringen av kulturmiljön i MKB-arbetet ska för
bättras. De beskrivs nedan.
• Skapa mötesplatser för olika MKB-aktörer för att möj

liggöra diskussioner om aktuella frågor kring kulturarv, 
kulturmiljö och kulturvärden, riktade utbildningar och 
kontinuerligt erfarenhetsutbyte.

• Utveckla metoder för, och ta fram exempel på, såväl 
generella som riktade kulturmiljöunderlag, samt ini
tiera att sådana tas fram regionalt och lokalt.

• Genomföra löpande uppföljningar och utvärderingar 
av hanteringen av kulturmiljöfrågorna i MKB, i syfte 
att identifiera utvecklingsbehov och initiera utveck
lingsinsatser vad gäller utbildning, underlag och arbets
metoder.

• Etablera kontaktytor med och påverka olika utbild
ningscentra för att få ett starkare kulturmiljöinslag i 
MKB-utbildningarna, liksom starkare MKB-inslag i 
grundutbildningarna inom kulturområdet.

Fotnoter 1 2

1. A. M. Westerlind, K. Schibbye och P. Nordström. 1997. Kulturvärden och MKB. Målsättning och vägledning för miljökonsekvensbeskriv
ningar. Riksantikvarieämbetet.
2. TemaNord 2007:17. Kulturmiljøet i miljøkonsekvensvurderinger. Et idéhefte om handtering av kulturmiljøtemat. Nordiska ministerrådet. 
Köpenhamn.
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Förhållningssätt och utvecklingsområden

Vidga perspektiven på kulturmiljöns 
betydelse

Problembild

Synen på kulturmiljön har sedan lång tid präglats av ett 
monuments- och objektstänkande i huvudsak baserat på 
vetenskapliga argument. Under flera decennier har det 
visserligen skett en utveckling från ett så kallat ”objekts
tänkande” till ett bredare ”miljötänkande” inom kultur
miljövården, men föreställningen om att kulturmiljöarbete 
i första hand består av bevarande och skydd från föränd
ring och utveckling är dock fortfarande stark - både inom 
och utom kulturarvssektorn. Detta hänger samman med 
att skyddet av kulturhistoriskt värdefulla objekt och mil
jöer är framträdande såväl i bevarandelagstiftningen som i 
annan lagstiftning liksom i miljömålen. Kulturmiljöarbetet 
har därför kommit att fokusera på att identifiera objekt 
och miljöer som ska skyddas, snarare än att identifiera 
uttrycken för de värden och egenskaper hos landskapet 
som behöver visas omsorg, tillvaratas eller utvecklas vid 
förändringar. Fokuseringen har gjort det svårt att hantera 
andra värden hos kulturmiljön än de rent vetenskapliga, 
vilket i sin tur förhindrat arbetet med att framhålla kultur
miljön som en resurs för hållbar utveckling.

Utvecklingsbehov för kulturmiljösektorn

Kulturmiljösektorn behöver utveckla argumenten för att 
kunna skapa en insikt hos planerare och verksamhets
utövare att kulturmiljön har värden utöver de traditio
nella kunskapsmässiga historiska värdena. Den historiska 
dimensionen i landskapet ger perspektiv på hur männi
skorna hittills brukat en plats. Den kunskapen är värdefull 
när det gäller att identifiera förutsättningarna för de för
ändringar som planeras i landskapet. Många människor 
uppskattar de historiska spåren och den historiska dimen
sionen i landskapet och identifierar sig med sin omgivning. 
Människan behöver höra till en plats och känna till sin

fysiska omgivning för att trivas. Det handlar om ett sam
spel mellan människan och hennes omgivning. Det handlar 
om punkter som underlättar orientering och identifiering i 
landskapet. Kulturlämningar är ofta sådana punkter. Varje 
plats är unik och bär sin egen historia. Kulturlämningar 
och kulturmiljöer upplevs därför ofta som både attraktiva 
och trivsamma.

Kulturlämningar kan också ge upphov till existentiella 
funderingar om spåren av det förflutna. Ruiner, förfall, 
nedbrytning och återgång till naturen är alla egenskaper 
som kulturarvet uppvisar och som kan ge upphov till 
reflektioner över tidens gång och livets förgänglighet. 
Dessa kvaliteter är viktiga att lägga till de sociala värden 
som landskapets historiska dimension kan bidra med.

De sociala värdena bidrar också till kulturmiljöns 
ekonomiska värden genom att de kan ge förutsättningar 
för att utveckla attraktiva boendemiljöer eller framtida 
näringar som kulturturism. Det ligger också ett bruksvärde 
i befintliga byggnader, dragna vägar och röjd mark. Dessa 
är resultatet av tidigare gjorda investeringar och många 
gånger viktiga för att kunna vidmakthålla traditionella 
näringar.

Kulturmiljön har sålunda inte enbart vetenskapliga 
utan även sociala, bruksmässiga och ekonomiska värden. 
Det är därför viktigt att kulturmiljösektorn utvecklar kun
skaper om vad kulturmiljön betyder för allmänheten och i 
samhället, samt lär sig argumentera för detta i MKB-arbe- 
tet.

Behov av insatser

• Ställ samman och förmedla, samt initiera, mer FoU om
kulturmiljöns sociala och ekonomiska betydelse.

• Genomför utbildningsinsatser om vad kulturmiljön
betyder och kan användas till.
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Vi människor uppfattar historiska miljöer som attraktiva 
och trivsamma. Landskapets historiska dimension är en 
användbar och värdefull resurs när det gäller att skapa 
goda livsmiljöer och därmed främja en hållbar utveckling. 
Foto: Överst och t.h. Bengt A. Lundberg och underst t.v. 
Päl-Nils Nilsson, RAÄ.
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Utveckla kunskapen om MKB- 
processens grunder

Problembild

Det är svårt att ha överblick över alla bestämmelser och 
undantag som är underställda miljöbalkens regelparaply 
om MKB. Att såväl ha överblick över processerna som 
att veta i vilka skeden och på vilket sätt man ska agera, 
kräver särskild kunskap och erfarenhet. De fallstudier och 
enkäter som genomförts inom projektet visar att det bland 
kulturmiljösektorns företrädare ofta råder osäkerhet om 
vad centrala begrepp i miljöbalken som t.ex. tidigt samråd, 
utökat samråd och betydande miljöpåverkan egentligen 
innebär. Osäkerhet råder också om vilka kunskapsunder
lag man enligt lagstiftningen är skyldig att tillhandahålla, 
samt enligt vilka lagar prövningen sker. Det finns en risk 
för att denna osäkerhet vad gäller MKB-processens grun
der kan bli till nackdel för kulturmiljön. Den som inte vet 
var i processen ett projekt befinner sig kan få svårt att vid 
rätt tillfälle ställa relevanta krav på hur kulturmiljöfrågan 
ska hanteras.

Utvecklingsbehov för kulturmiljösektorn

Alla MKB-aktörer behöver känna till vad som formellt gäl
ler enligt olika EG-direktiv, miljöbalken, plan- och byggla
gen samt övriga relevanta lagar. De behöver känna till vad 
som behövs för att bedriva en MKB-process, vad ett MKB- 
dokument ska innehålla, och hur olika intressen kan och 
bör beskrivas samt vägas mot varandra. De bör också veta 
vilket medborgarinflytande som krävs, vilket ansvar olika 
aktörer har, hur kostnaderna ska fördelas, samt hur valet 
av alternativ ska motiveras.

Alla inblandade behöver också känna till likheter och 
olikheter mellan olika lagar och direktiv som styr MKB-

processerna. Det gäller t.ex. när och i vilka skeden en MKB 
krävs, och vad ett beslut om betydande miljöpåverkan 
innebär. För att kunna delta aktivt är det också viktigt att 
veta hur MKB-processen är kopplad till olika planerings- 
och beslutsprocesser, vilka underlag som krävs och vilka 
argument som kan användas. För att en tillfredsställande 
behandling av kulturmiljöfrågan ska kunna göras behöver 
man dessutom känna till vilket basmaterial som enligt oli
ka lagar ska finnas tillgängligt och vad det står för, liksom 
att veta hur detta material kan kompletteras och revideras 
i olika sammanhang.

I olika grundutbildningar behövs fler och längre MKB- 
inslag med kulturmiljöfrågan som en självklar del. Det 
finns också ett behov av återkommande fortbildning för 
redan yrkesverksamma, särskilt med tanke på den pågå
ende översynen av miljöbalken och plan- och bygglagen.

Behov av insatser

• Initiera MKB-utbildningar för olika aktörer på regional 
nivå.

• Studera och utvärdera olika sätt att formellt hantera 
kulturmiljöfrågan i MKB.

• Ta fram exempel på vad som menas med betydande 
miljöpåverkan avseende kulturvärden.

• Ta fram exempel på vilka kulturmiljöunderlag som 
krävs enligt olika lagar.
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Gör MKB-processen till en arena 
för samverkan

Problembild

Det finns inbyggda problem i systemet som reglerar MKB- 
förfarandet. Problemen har att göra med den dubbla funk
tionen hos MKB: att både vara ett beslutsdokument och en 
process som ska genomföras i ett antal reglerade steg med 
vissa parters medverkan. Bilden kompliceras ytterligare av 
att samma aktör kan ha olika roller i processen beroende 
på i vilket skede projektet befinner sig. Verksamhetsutö- 
varen har flera roller, som att genomföra projektet och att 
beställa en tillräckligt bra MKB. Länsstyrelse och kommun 
har också flera roller, som att ställa krav på och medverka 
till en bra MKB och att fatta beslut om åtgärden/planen. 
MKB-konsulten kan också sägas ha flera roller, som att 
åstadkomma en MKB som leder till ett projekt som är bra 
för miljön, samt att åstadkomma ett dokument som kan 
godkännas av länsstyrelsen och leder till att det föreslagna 
projektet kan genomföras.

Erfarenheten och fallstudierna visar att det inte minst 
inom kulturmiljövården råder osäkerhet om vilka roller 
man har i processens olika skeden. Framför allt är kultur
miljösektorns företrädare sällan med och drar upp rikt
linjer och formulerar mål i ett tidigt skede. Kulturmiljön 
betraktas och beskrivs sällan som en bland flera grundläg
gande förutsättningar inför en planerad förändring. Detta 
leder sammantaget till att MKB inte blir det instrument för 
goda helhetslösningar som det var tänkt.

Utvecklingsbehov för kulturmiljösektorn

En väl genomtänkt och genomförd samrådsprocess kan 
ge viktig kunskap åt projektet. Den kan lyfta fram kultur
värden i landskapet och göra dem till gemensamma pro
jektmål, samt skapa samverkan och lösa konflikter. Själva 
processen har alltså sitt eget värde och genom att bereda 
den tillräcklig plats och tid finns det vinster att göra.

För att kunna delta framgångsrikt i en samrådsprocess 
krävs kunskaper om hur man använder samråden som en 
möjlighet att mötas och kommunicera. Samråden är till för 
att jämka olika intressen och komma fram till alternativa 
lösningar. Förutsättningarna att nå dit, utan att verkligen 
träffas, är dock små. På grund av tidsbrist eller inrotade 
arbetsrutiner sker många samråd i dag i skriftlig form. 
Men för att uppnå ett gott samarbete räcker det inte att 
enbart träffas, man måste också möta varandra. Ett sådant 
möte innebär, att man inte enbart torgför sina egna stånd
punkter, utan att man anstränger sig för att förstå andras 
argument, utan fastlåsta föreställningar om övriga aktörer 
och åsikter.

Det är också viktigt att ha en god rolluppfattning. 
Många aktörer från kulturmiljöområdet behöver bli bättre 
på att förstå, avgränsa och tydliggöra de olika roller som 
de har under en MKB-process. Det behöver vara klart och 
tydligt om kulturföreträdaren uppträder som konsult, 
rådgivare eller granskare och vad som förväntas i olika 
skeden.

Generellt krävs bättre kunskaper och insikter hos såväl 
beställare som granskare och utförare om processens och 
processuppläggets betydelse för ett gott slutresultat. För att 
nå framgång i komplicerade fall kan det behövas en kun
nig och neutral processledare som kan leda hela processen 
och få till stånd kreativa möten.

Behov av insatser

• Öka kompetensen hos kulturmiljösektorns företrädare 
att delta i samrådsprocesser.

• Förmedla exempel på gott länsstyrelsearbete i MKB- 
grupper.

• Utveckla/förmedla exempel på framgångsrika arbets
metoder, som runda bord-konferenser.
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För att framgångsrikt kunna delta i en samrådsprocess krävs kunskaper om hur man använder samråden som en möjlighet 
att mötas och kommunicera. Foto: Överst, Mikael Jakobsson, Riksantikvarieämbetet och nederst, Björn Grankvist, Läns
museet Västernorrland.
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Integrera fornlämningarna 
i MKB-processen

Problembild

Eftersom tillståndsprövningen enligt lagen om kulturmin
nen (1988:950, KML) inte är synkroniserad med vare sig 
processen enligt miljöbalken, eller enligt plan- och bygg
lagen, uppstår ofta en osäkerhet hos aktörerna. Det är ofta 
oklart vilka krav som egentligen bör ställas på kunskaps- 
och beslutsunderlaget i projekterings- och planerings
processen, och när. Enligt enkäten om MKB-rutiner hos 
länsstyrelserna3 är det endast ett fåtal länsstyrelser som på 
ett mer rutinmässigt sätt hanterar fornlämningar tillsam
mans med andra historiska spår som speglar landskapets 
historiska dimension. Flertalet länsstyrelser behandlar dem 
separat eftersom de skyddas av KML. Kopplad till denna 
problembild hör också svårigheten för verksamhetsutövar- 
na att i ett tidigt skede få en helhetsbild av arkeologikost
nadernas storlek. Genom att fornlämningsfrågorna inte 
integreras i MKB-processen riskerar bevarandesyftet med 
KML att motverkas. KML-processen blir en förberedelse 
för borttagande istället för bevarande.

Utvecklingsbehov för kulturmiljösektorn

Som en naturlig följd av att arbeta med miljön som helhet 
måste också fornlämningarna ses och hanteras som en del 
av det berörda landskapet, även om de omfattas av sär
skilda bestämmelser enligt KML. Men eftersom KML inte 
kan användas för att få till stånd helhetsbeskrivningar av 
kulturlandskapet i tidiga skeden av en planeringsprocess, 
bör sådana beskrivningar istället göras med miljöbalken 
som stöd.

För att tidigt få en bild av hela det landskap som 
kommer att beröras av exempelvis en ny väg, behövs en 
översiktlig kulturhistorisk analys och karaktäristik som 
även inbegriper fornlämningarna. Analysen ska utgå från 
en genomgång av befintligt material och befintlig kunskap 
om området (se även avsnittet ”Ta fram bättre anpassade 
kulturmiljöunderlag”). I detta sammanhang bör också den 
tidigare nämnda ojämnheten i tillgängliga underlag beak
tas. Genomgången kompletteras med fältbesiktningar för 
att identifiera förutsättningarna för att det berörda områ

det kan rymma fornlämningar som inte tidigare är kända. 
Dessa moment kan göras med stöd av miljöbalken.

I utredningsskedet (exempelvis en vägutredning eller en 
översiktsplan) behövs en riktad beskrivning för att identi
fiera de historiska värden som kan vara avgörande för val 
av det alternativ som är bäst för kulturmiljön. Detta förut
sätter ytterligare arkivstudier av exempelvis historiska 
kartor, samt kompletterande fältinventeringar för att identi
fiera fornlämningar och platser som bedöms kunna rymma 
hittills okända fornlämningar. Om det finns ett behov av 
att kunna ta ställning till utredningsalternativens lämplig
het, kan ytterligare analyser av de identifierade platserna 
göras för att närmare klargöra förekomsten av fornläm
ningar. Insatserna anpassas till det aktuella projektet och 
kan innebära allt från punktvisa fältbesiktningar till en 
fullständig inventering av projektets utredningsområde 
och förundersökningar. Även detta kan göras med stöd av 
miljöbalken. Själva ingreppen i fornlämningarna kräver 
dock tillstånd enligt KML.

Först i senare skeden, då valet av vägkorridor eller 
läget för verksamheten/företaget bestämts, är det aktuellt 
att göra en utredning som den beskrivs i KML 2 kap. 11 §. 
Syftet med denna är att med rättsverkan fastställa före
komsten av fornlämningar inom det för projektet aktuella 
markområdet. Själva fornlämningsprospekteringen ska 
alltså ha gjorts tidigare.

En viktig variabel, som verksamhetsutövaren ofta 
måste hantera i sin planering och slutliga bedömning av 
alternativens lämplighet, är de eventuella kostnaderna för 
arkeologiska insatser. Det är därför viktigt att så tidigt som 
möjligt i planeringsprocessen ta fram sådana uppgifter 
som möjliggör bedömningar av inom vilka intervall som 
kostnaderna kan komma att ligga. Det är dock viktigt att 
påpeka att kostnaderna i sig inte kan påverka bedömning
en av kulturmiljöns värde.

Behov av insatser

• Utveckla/förmedla exempel på fornlämningsintegre-
rade underlag för tidiga MKB-skeden.

• Följ och stötta försök där KML-processen integreras i
MKB-processen.

• Utveckla de arkeologiska prospekteringsmetoderna.
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Planerings
skede

Kulturmiljöunderlag Projektmål enl.
Mål och mått- 
metoden

Kulturmiljö
frågor med 
stöd i MB

Kulturmiljöfrågor 
med stöd i KML

OM?
Förstudie

Översiktlig karaktäristik av det 
berörda landskapet, med prognos 
om fornlämningsbeståndet utifrån 
befintligt kunskapsunderlag och 
besök i fält, anpassad till projektets 
syfte, storlek och behov

Översiktlig 
värdebeskrivning. 
Projektmål för 
kulturmiljön formuleras.

6 kap. 4 § MB, 
tidigt samråd

2 kap. 10 § KML, samrådsskyldighet

VAR?
Vägutredning 
(i tillämpliga 
fall)

Riktad värdebeskrivning av utred- 
ningsområdets kulturhistoriska 
karaktärsdrag och tidsdjup, 
kartläggning av fornlämningar och 
platser där dolda fornlämningar kan 
finnas. Beskrivning och bedömning 
av konsekvenserna av olika 
lokaliseringsalternativ

Riktad värdebeskrivning. 
Projektmålen från 
förstudien preciseras 
och eventuella villkor för 
genomförandet läggs till.

6 kap. 5 § MB, 
utökat samråd

Förundersökning i
alternativavgörande
syfte*

2 kap. 11 § KML, 
arkeologisk utredning 
(vid behov)

HUR?
Arbetsplan

Preciserade värdeanalyser av den 
aktuella vägkorridoren 
baserad på detaljkunskaper. 
Bedömning av konsekvenserna 
av olika utformningsalternativ. 
Kompensationsåtgärder

Riktad/preciserad 
värdebeskrivning. 
Projektmålen från 
vägutredningen 
kompletteras till mål 
för hur åtgärderna 
ska genomföras. 
Eventuella villkor förs in 
i arbetsplanen.

2 kap. 11 § KML 
arkeologisk 
utredning för att 
med rättsverkan 
fastställa 
fornlämning.

2 kap. 13 § KML 
förundersökning i 
avgränsande 
syfte** (i vissa fall).

ATT
Byggskedet

Kontroll av villkor, skydd under 
byggskedet

Projektmålen från 
arbetsplanen förs 
in i arbetet med 
bygghandling och 
upphandling av 
entreprenörer.

2 kap. 13 § KML 
förundersökning***

2 kap. 13 § KML 
slutundersökning, 
information om 
grävresultat.

Figur 4. Förslag till hur kulturminneslagens tillständsprocess kan förhålla sig till miljöbalkens MKB-process och trafik
verkens Mål & mått-metod4.

Teckenförklaring:
* Den åtgärd som avses passar kanske för närvarande bäst in i 2 kap. 13 § KML. Syftet begränsas till information 

som behövs inför val av alternativ och används restriktivt.
* * Här avses en ”ickeförstörande ” förundersökning som avgränsar fornlämning och kostnad.
* * * Förundersökning som syftar till att ge underlag för slutundersökning.
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Ta fram bättre anpassade kultur
miljöunderlag

Problembild

Kulturmiljösektorn har i många avseenden otillräckliga 
kunskapsunderlag. De som finns har främst tillkommit i 
syfte att redovisa samhällets skyddsintressen. Underlagen 
är därtill delvis föråldrade och speglar inte dagens syn på 
kulturmiljöns värden. Exempelvis saknas redovisningar av 
stora delar av det moderna kulturarvet.
De otillräckliga underlagen, som dessutom endast omfattar 
begränsade ytor av landskapet, är svåra att använda som 
utgångspunkt för att tillvara landskapets kulturvärden vid 
planerade förändringar. De ger ingen vägledning till vilka 
övergripande förutsättningar kulturmiljön ger, eller vilka 
behov av ytterligare planeringsunderlag som kan komma 
att uppstå. Brist på underlag leder till dålig resurshushåll
ning och onödiga skador på miljön.

Utvecklingsbehov för kulturmiljösektorn

Det gäller att finna en balans mellan samhällets ansvar att 
tillhandahålla ett bra basmaterial och verksamhetsutöva- 
rens skyldighet att ta fram underlag för att kunna beskriva 
det specifika projektets konsekvenser.

För att tydliggöra kulturmiljön som en resurs för en 
hållbar samhällsutveckling, behövs ett basmaterial som 
beskriver de fysiska uttrycken för den historiska dimen
sionen i landskapet som. helhet. Som komplement till de 
befintliga objekts- och områdesvisa beskrivningarna, tema
tiska inventeringarna och kulturmiljöprogrammen, behövs 
därför karaktärsbeskrivningar som redovisar de kulturhis
toriska huvuddragen och sambanden i landskapet. Dessa

ska fånga landskapets utveckling under en lång tid. Såväl 
det moderna kulturarvet i tätorter och på landsbygden som 
det forntida landskapet behöver uppmärksammas

Med tillgång till ett karaktärsbeskrivande heltäckande 
basunderlag är det lättare att i olika planerings- och pro
jekteringssituationer identifiera nyckelfrågorna för kultur
miljön och beställa kompletterande riktade beskrivningar. 
Dessa behövs för att det ska gå att identifiera de specifika 
värden som utgör planeringsförutsättningarna för området 
och projektet. Planeringen av en långsträckt järnvägsdrag- 
ning reser vanligen andra frågor än planeringen av ett 
sammanhållet bostadsområde. En förstudie kräver svar på 
andra frågor än en arbetsplan.

Även om ett och samma landskap studeras, står olika 
kulturhistoriska frågor i fokus, beroende på vilken typ av 
landskapsförändring som planeras och i vilket skede av 
processen projektet befinner sig. Värdebeskrivningarna 
ska presenteras så att de svarar mot avsedda förändringar 
och kan arbetas in i projektet, och så att de kan förstås av 
allmänhet och beslutsfattare.

Behov av insatser

• Utveckla metoder för helhetsbeskrivningar av land
skapet.

• Utveckla metoder för att ta fram ett basunderlag för 
landskapets kulturvärden.

• Ställa samman och lyfta fram exempel på riktade 
värdebeskrivningar för olika planeringssituationer.
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Kungsör

Mälaren

1 Förkastningsbrant 
I I 2 Herrgårdslandskapet
I I 3 Vattenleder

IIA'1 4 Stråk av moränkullar med byar 
I I 5 Slätten

Som underlag till beslut om väglokalisering behövs dels en beskrivning av landskapets värden inom det aktuella utred- 
ningsområdet. Detta bestäms av de föreslagna alternativa vägsträckningarna, vilka framgår av den översta kartan från 
vägutredning för Ezo sträckan Arboga - Kungsör (Vägverket mars 2004). För att kunna ta ställning till konsekvenserna för 
landskapets värden behövs också underlag som beskriver landskapets samlade karaktärsdrag, som framgår av den nedre 
kartan. Detta exempel är en bearbetning av Jerker Moström, RAÄ, efter karta från Vägverket.
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Formulera tydliga mål och avsikts
förklaringar för kulturmiljön

Problembild

Vanligen baseras kulturmiljöbeskrivningarna i MKB på 
olika kulturmiljöprogram och inventeringar som är gjorda 
med avsikt att redovisa kulturmiljöer eller objekt som ska 
bevaras och skyddas mot förändring. Där saknas ofta en 
tydlig precisering av kulturmiljöns värden och uttryck, 
samt en redovisning av hur de kan hanteras eller utvecklas 
vid olika typer av förändringar. Följden blir att konsekven
serna för kulturmiljön endast kan beskrivas som graden 
av intrång i utpekade objekt eller miljöer. Påverkan på 
kulturmiljön i landskapet som helhet, eller konsekvenserna 
för dess samlade kulturvärden kan inte bedömas. Eftersom 
kulturmiljöns värden eller konsekvenserna av olika alter
nativ varken är preciserade eller tydligt formulerade, är 
risken stor att beslutsfattaren inte har möjlighet att väga 
dem mot andra konsekvenser i den slutliga avvägningen.

Utvecklingsbehov för kulturmiljösektorn

I dag anser man inom kultur- och miljöpolitiken att 
natur- och kulturvärden i landskapet eller staden ska vara 
självklara utgångspunkter inför förändringar, vid sidan av 
tekniska och ekonomiska förutsättningar. I MKB-arbetet 
behöver kulturmiljövårdens företrädare därför tidigt och 
tydligt klargöra vilket kunskapsunderlag som krävs för att 
kunna ta ställning till, och för att kunna formulera tydliga 
mål för, kulturmiljöns behandling i förhållande till den 
aktuella förändringen.

Det gäller att kunna precisera vilka egenskaper som 
är karaktärsskapande och betydelsefulla i området. Med 
utgångspunkt från detta ska de kvaliteter pekas ut som 
är viktiga att beakta i den fortsatta planeringen eller 
projekteringen. Det kan handla om enskilda platser som 
ska skyddas. Det kan också handla om kvaliteter som 
ska tillvaratas eller utvecklas, som byggnadstraditioner, 
hävdvunna verksamheter eller nya möjligheter att utnyttja 
äldre kulturmiljöer. Förändringar behöver ses som något 
naturligt som ibland kan vara ett hot, men också en möj
lighet för att kulturmiljön ska fortleva. Detta kräver mål 
för utvecklingen av kulturmiljön. Erfarenheterna från 
Vägverkets projekt ”Mål & mått för natur- och kulturvär
den”3 4 , visar att arbetssättet med projektanpassade mål är 
en användbar metod och ett bra hjälpmedel för att kunna 
föreslå lösningar anpassade till landskapets natur- och kul
turvärden.

Ett målorienterat arbetssätt kräver en aktiv MKB-pro- 
cess, med deltagare också från kulturmiljösektorn. Om alla 
berörda aktörer formulerar mål för hur olika intressen ska 
hanteras finns en god grund för att ta fram gemensamma 
projektmål.

Behov av insatser

• Utveckla metoder för och stötta framtagningen av mål 
för kulturmiljön utifrån riktade värdebeskrivningar.

• Följa upp, utveckla och ta fram goda exempel på olika 
typer av kulturmiljö- och projektmål.

För att kunna ta ställning till konsekvenser för kulturmiljön i ett projekt, behöver man formulera mål för kulturmiljön. 
Målformuleringarna ska utgå från de historiska kvaliteter i landskapet som behöver tillvaratas eller beaktas i den planerade 
förändringen. Jämför med underlags kartan som beskriver de kulturhistoriska delområdena på föregående uppslag. Exemp
len är hämtade från vägutredningen för E20 sträckan Arboga-Kungsör.

Fotot visar landskapet kring Arbogaån för vilket mål formulerats enligt ovan. Från vägutredningen för E20 sträckan 
Arboga-Kungsör. Foto: Dynagraph AB.

Fotnoter

3. Se analys av J. Kofoed, K. Lisitzin och S. Lundström. 2004. Kulturmiljöfrågan i MKB-processen och kompetensbehovet. I: Jakobsson och 
Westerlind (red.) 2004. Kulturmiljöns hantering i MKB-processen. Delrapport från projektet MKB med kulturvärde. Riksantikvarieämbetet.

4. Mål och mått för natur- och kulturvärden. Vägverket Publikation 2001:50. Vägverket.
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Förslag till projektmål hämtade från vägutredning för E20 sträckan 
Gräsnäs trafikplats - Kungsör (mars 2004)

Under vägutredningens övergripande mål En god Miljö har förslag till projektmål för natur- och kulturmiljön formulerats.

Det övergripande målet är att:
• Vägåtgärderna ska utföras med stor hänsyn till områdets höga natur- och kulturvärden. Intrången i värdefulla miljöer, främst Natura-2000- 

områden och andra riksintresseområden, ska minimeras och historiska och ekologiska samband ska om möjligt bevaras.

Förlag till projektmål avseende kulturmiljön:

• Vägen ska möjliggöra fortsatt bruk och hävd av det öppna landskapet. Möjligheterna att hävda eklandskapet inom Kungs-Barkaröområdet 
med många invallningar, betesmarker och äldre hävdade marker ska inte försämras. Dessa marker uppvisar en kontinuitet från 1500-talets 
markanvändning som fortfarande kan spåras i dagens hagar och betesmarker.

• Bebyggelse och närområde av kulturhistoriskt intresse ska kunna bevaras och brukas.
Bebyggelse och byar av kulturhistoriskt intresse i området "Förkastningsbranten" är byarna Skräftruna och Granhammar
Bebyggelse och byar av kulturhistoriskt intresse i området "Stråken med moränkullar med byar" är byarna Valskog, Aspa, Holma och Näsby

För området "Malmberga-Västra Ekeby" innebär det att:
• Det artrika kulturlandskapet ska bibehålla sin karaktär med björkhagar, ekbackar, äldre åkervägar, stenmurar gravfält mm

För området "Herrgårdslandskapet" innebär att:

• Landskapet söder om Arbogaån med gårdarna Reutersberg och svarthäll ska behålla sin herrgårdskaraktär med alleér, lokal- och 
brukningsvägar, ekhagar, stora öppna fält mm samt sambandet med Arbogaån.

• Det kulturhistoriskt värdefulla och komplexa invallningssystemet av vallar och kanaler mot Arbogaån ska kunna bevaras och brukas 

För området "Slätten" innebär det att:
• Sambanden, i form av brukningsvägar och oftast långsmala ägofigurer, mellan gårdarna i norr och Arbogaån ska bibehållas och markerna 

fortsatt kunna brukas.

• Det kulturhistoriskt värdefulla och komplexa invallningssystemet av vallar och kanaler mot Arbogaån ska kunna bevaras och brukas.
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Denna rapport sammanfattar Riksantikvarie
ämbetets projekt Miljökonsekvensbeskrivning med 
kulturvärde som drivits åren 2001-2003 i syfte att 
utveckla förutsättningarna för att kulturarvet ska 
kunna hanteras på ett bra sätt i miljökonsekvens
beskrivningar, och andra konsekvensbedömningar. 
Rapporten innehåller en sammanfattning av utgångs
punkterna för projektet och de slutsatser det fört 
fram till. Den fortsatta tillämpningen och utveck
lingen av MKB bör vägledas av följande förhåll
ningssätt:

• Vidga perspektiven på kulturmiljöns betydelse,
• Utveckla kunskapen om MKB-processens grunder,
• Göra MKB-processen till en arena för samverkan,
• Integrera fornlämningarna i MKB-processen,
• Ta fram bättre anpassade kulturmiljöunderlag,
• Formulera tydliga mål och avsiktsförklaringar för 

kulturmiljön.
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